
Bestwina, dn. 26 września  2013r. 
 
 

P r o t o k ó ł  Nr XXXIII/2013 
 

z  sesji Rady Gminy Bestwina odbytej w dniu 26 września 2013 roku w sali 
posiedzeń Urzędu Gminy Bestwina. 
 
Lista obecności radnych oraz gości stanowi załącznik nr 1, 2 i 3  do nin. 
protokołu. 
Na ustawową liczbę 15 radnych w sesji uczestniczyło 15 radnych.  
Protokół obejmuje uchwały Rady Gminy Bestwina od Nr XXXIII/252/2013 do                      
Nr XXXIII/258/2013. 
Sesja rozpoczęła się o godz. 15:00. 
 
Porządek obrad: 
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. 
2. Wybór sekretarza obrad. 
3. Zatwierdzenie porządku obrad. 
4. Zatwierdzenie protokołu z sesji Rady Gminy Bestwina z dnia 12 lipca 

2013r. 
5. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej. 
6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013r. 
7. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej  za I 

półrocze 2013r. 
8. Informacja Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli oraz 

Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego w 
zakresie funkcjonowania placówek oświatowych.      

9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 
1) emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i 

wykupu, 
2) zmiany Uchwały Nr XXV/193/2012 Rady Gminy Bestwina z dnia  13 

grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Bestwina na lata 2013-2020, 

3) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bestwina na rok 2013 Nr 
XXV/194/2012 Rady Gminy Bestwina z dnia 13 grudnia 2012 roku, 

4) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

5) zmiany Uchwały Nr XXV/187/2012 Rady Gminy Bestwina z dnia 13 
grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 
nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, 



6) ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Gminy Bestwina, 

7) wprowadzenia zmian do statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Bestwinie, nadanego uchwałą Rady Gminy 
Bestwina  nr XXI/154/2012 z dnia 19 lipca 2012 r. 

10. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych radnych. 
11. Informacje bieżące. 
12. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich. 
13. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 
14.  Zamknięcie sesji. 
Ad.1 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przywitał wszystkich radnych 
Rady Gminy Bestwina, Wójta Gminy  Artura Beniowskiego, Zastępcę Wójta  
Stanisława Wojtczaka, Skarbnika Gminy Anitę Kubik, kierowników urzędu 
gminy i jednostek organizacyjnych, Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu 
Bogusława Stolarczyka, radnych Rady Powiatu Bielskiego: Józefa Maziarza 
oraz Grzegorza Bobonia, Prezesa PK „Kombest” Wacława Waliczka, 
Redaktora Naczelnego „Magazynu Gminnego” Sławomira Lewczaka, 
Redaktora gazety ”Region” Pawła Hetnała, Adama Fabię asystenta posła na 
Sejm RP Mirosławy Nykiel oraz  panie nauczycielki, które otrzymały tytuł 
nauczyciela mianowanego. 
Następnie otworzył XXXIII sesję Rady Gminy Bestwina w dniu 26 września 
2013 roku.  
Na podstawie posiadanej listy obecności stwierdził prawomocność obrad.  
Na ustawowy stan 15 radnych, obecnych było 15radnych, tj. 100%.  
 
Przed realizacją porządku obrad Przewodniczący Jerzy Zużałek oddał głos 
Wójtowi Arturowi Beniowskiemu, który powiedział, że na dzisiejszą sesję 
zostały zaproszone cztery panie nauczycielki, które uzyskały tytuł nauczyciela 
mianowanego. Zaznaczył, że jest to najwyższy awans na szczeblu gminnym. 
W związku z tym złożył wszystkim paniom serdeczne gratulacje i życzenia, a 
następnie wręczył akty nadania stopnia awansu zawodu nauczyciela 
mianowanego: 
− Pani Dorocie Surowiak  - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bestwinie 
− Pani Annie Gwóźdź        - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bestwinie 
− Pani Barbarze Głąbek     - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bestwince 
− Pani Dorocie Pollak        - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Janowicach 
Gratulacje i życzenia dalszych sukcesów złożył również Przewodniczący Jerzy 
Zużałek w imieniu swoim i całej Rady Gminy. 
 
Kolejnym bardzo miłym akcentem było złożenie gratulacji, życzeń i wręczenie 
bukietów kwiatów oraz pamiątkowego upominku radnej Wiolecie Gandor, 



która podczas przerwy wakacyjnej wyszła za mąż i przyjęła nazwisko 
Kałuska.  
Złożono również życzenia i wręczono bukiet kwiatów radnemu Mateuszowi 
Grygiercowi z okazji imienin. 
Ad.2 
Sekretarzem obrad, zgodnie z harmonogramem, wybrany została radna Wioleta 
Kałuska .  
Ad.3 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przedstawił porządek obrad, który 
otrzymali wszyscy radni (zał. nr 4 do nin. protokołu). Jednocześnie zgłosił  
wniosek Wójta Gminy Artura Beniowskiego o wprowadzenie do porządku 
obrad  projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości. 
Zapytał, czy do przedstawionego porządku obrad są inne propozycje lub 
uwagi. Wobec braku innych propozycji, Przewodniczący poddał pod 
głosowanie wniosek Wójta Gminy o wprowadzenie do porządku obrad 
dodatkowego projektu uchwały. W wyniku głosowania wniosek został przyjęty 
15 głosami „za” tj. jednogłośnie. Również jednogłośnie przyjęty został 
porządek obrad z dodatkowo wprowadzonym projektem uchwały.  
Ad.4 
Przewodniczący Jerzy Zużałek stwierdził, że protokół z  sesji Rady Gminy 
Bestwina z dnia 12 lipca 2013 roku sporządzony został prawidłowo                      
i znajduje się do wglądu na sali obrad, na co dzień znajduje się do wglądu w 
Biurze Rady Gminy. 
Zapytał czy radni wnoszą uwagi do protokołu. 
Do protokołu nie wniesiono uwag i w wyniku głosowania  został on przyjęty    
15 głosami „za” tj. jednogłośnie. 
Ad.5  
Wójt Gminy Artur Beniowski złożył sprawozdanie z działalności 
międzysesyjnej w okresie od 27 czerwca 2013 do 26 września 2013 roku.  
• W omawianym terminie piętnaście razy reprezentował Gminę na 

oficjalnych spotkaniach i uroczystościach. 
• W ramach przyjmowania mieszkańców odbył osiemdziesiąt osiem spotkań. 
• Dziesięć razy był, w sprawach inwestycyjnych Gminy, w Urzędzie 

Marszałkowskim, Wojewódzkim i Starostwie Powiatowym. 
• Sześciokrotnie brał udział w pracach związanych z obowiązkami w 

Zarządzie LGR. 
Będąc przy głosie  podał informacyjnie, że: 
• ogłoszony został przetarg na budowę II etapu kanalizacji – sołectwo 

Bestwina (część północna), 
• przygotowany został wniosek do tzw. „schetynówek” przebudowy ulicy 

Krakowskiej – odcinek od „Tartaku” do „Piekarni”, 
• trwają prace związane z przebudową ulic Krzywolaków i Czechowickiej. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu. 



Ad.6 i 7 
Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013r. oraz 
Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej  za I półrocze 
2013r. omówił Wójt Gminy Artur Beniowski. 
Rozpoczął od przypomnienia, że budżet na 2013 rok został uchwalony w dniu 
13 grudnia 2012 roku, gdzie pierwotnie dochody przewidywane były                         
w wysokości 31 470 872,80zł, zaś wydatki w wysokości 29 998 123,29zł.                    
W trakcie I półrocza 2013 roku, tj. okresu sprawozdawczego, Rada Gminy 
Bestwina podjęła pięć uchwał zmieniających pierwotną uchwałę budżetową. 
Poprzez te zmiany budżetu, dochody na koniec czerwca 2013 roku zostały 
dostosowane do wysokości 29 723 535,33zł, zaś wydatki do wysokości 
30 323 535,33zł. Realizacja wykonania dochodów za I półrocze 2013 roku 
wynosi 49,15%, zaś realizacja wykonania wydatków wynosi 43,42%. 
Informacja z wyk. Budżetu za I półrocze 2013r. stanowi załącznik nr 6 do nin. 
protokołu. 
Kolejno odczytał Uchwałę Nr  4100/I/138/2013  z dnia 29 sierpnia 2013 roku                    
I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, która           
w § 1 mówi, że wydaje się  pozytywną opinię o przedłożonej przez Wójta 
Gminy Bestwina informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 
2013roku. Do uchwały dołączone jest uzasadnienie podpisane przez 
Przewodniczącego I Składu Orzekającego pana Tadeusza Stawowczyka. 
Uchwała RIO stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu. 
 
Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że na wspólnym posiedzeniu 
Komisji w dniu 24 września 2013 roku, została  wydana pozytywna opinia,              
w sposób jednogłośny, o przedłożonej przez Wójta Gminy Bestwina informacji            
o przebiegu wykonania budżetu za  I półrocze 2013roku.  
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek otworzył dyskusję, w której głos zabrali: 
Przewodniczący Jerzy Zużałek zapytał o niezrealizowaną kwotę przeznaczoną 
na LKS Bestwina. 
Wójt odpowiedział, że klub sportowy w Bestwinie nie brał udziału w konkursie 
w tym zakresie, stąd kwota, która była przewidziana na ten zakres nie była 
zrealizowana. Odpowiedział też, że jeżeli przedstawiciele klubu wyrażą chęć             
i zgłoszą taką potrzebę, to jest taka możliwość, po podjęciu stosownej uchwały 
Rady Gminy o przesunięciu środków finansowych, która pozwoli rozpisać 
konkurs.  
Radny Mateusz Grygierzec zwrócił uwagę, że na projekt „Comenius” 
zaplanowana była kwota 45tys.zł, a wydatkowana została w kwota 1400zł. 
Zapytał, czy pozostała kwota będzie wykorzystana. 
Odpowiedzi udzielił Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi szkół i Przedszkoli 
Arkadiusz Maj informując, że „Comenius” trwa i jest w trakcie realizacji. 
 



Wobec braku innych głosów w dyskusji, Przewodniczący Jerzy Zużałek poddał 
pod głosowanie przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za  
I półrocze 2013 roku oraz informacji o kształtowaniu wieloletniej prognozy 
finansowej za I półrocze 2013r.  
W wyniku głosowania powyższe informacje zostały przyjęte 15 głosami „za”, 
tj. jednogłośnie. 
 
Przewodniczący Jerzy Zużałek przywitał sołtysa sołectwa Kaniów Marka 
Pękalę, który spóźnił się na obrady. 
 
Ad.8 
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek udzielił głosu Dyrektorowi Gminnego 
Zespołu Szkół i Przedszkoli Arkadiuszowi Majowi o przedstawienie informacji 
w zakresie funkcjonowania placówek oświatowych.  
Dyrektor Arkadiusz Maj  przypomniał, że na terenie gminy działają dwa 
gimnazja, cztery szkoły podstawowe i cztery przedszkola. Łącznie systemem 
edukacji objętych jest 1390 dzieci i uczniów, w tym w gimnazjach 325 
uczniów, w szkołach podstawowych 662 uczniów i 403 przedszkolaków. 
Podkreślił, że gmina Bestwina jest jedną z nielicznych gmin, która zapewniła 
100% pokrycie zapotrzebowania na wychowanie przedszkolne. Dodał też, że 
od 1 września br. w Janowicach został otwarty dodatkowo jeden oddział 
przedszkolny, który zapewnił miejsce dla 3-latków. W okresie wakacyjnym, 
przy usilnych staraniach Wójta i Skarbnika Gminy, udało się w Kaniowie 
otworzyć dwa oddziały klasy pierwszej, gdzie wcześniej planowany był jeden 
oddział. Korzystając z okazji, podziękował Kierownikowi Referatu Służb 
Technicznych Mariuszowi Szlosarczykowi, za zaangażowanie i wsparcie przy 
wykonywaniu prac, które były niezbędne i konieczne. 
Przypomniał też sprawy dotyczące ruchu kadrowego, zaznaczając przy tym, że 
nie było zwolnień nauczycieli z pracy. Te zwolnienia, które się odbyły, 
wynikały z określenia terminu zakończenia pracy nauczycieli i umów 
zawartych na czas określony. Umowy te nie zostały przedłużone. Ogółem w 
placówkach oświatowych na terenie gminy pracuje 149 nauczycieli i 74% tych 
nauczycieli, to nauczyciele mianowani i dyplomowani. Zaznaczył, że 
prezentują oni najwyższy poziom przygotowania do pracy, czego 
potwierdzeniem jest opinia Kuratorium Oświaty.  
Poinformował też, że w okresie wakacyjnym, placówki oświatowe 
organizowały wypoczynek letni dla dzieci, który pozwolił dzieciom 
bezpiecznie i w sposób ciekawy spędzić wakacje. Były to: zajęcia sportowe, 
tematyczne spotkania z nauczycielami, obozy i półkolonie. 
Na zakończenie swojego wystąpienia podał, że wyniki egzaminów po szkole 
podstawowej i gimnazjum są powyżej średniej powiatowej, a nawet niektóre 
powyżej średniej krajowej. 



Kolejno Głos zabrał Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia                
i Bezpieczeństwa Publicznego Benedykt Kohut, który przedstawił  opinię 
Komisji do informacji Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i 
Przedszkoli w Bestwinie z zakresu funkcjonowania palcówek oświatowych na 
terenie gminy Bestwina, następującej treści: 
„Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego powyższy 
temat omówiła na swoim posiedzeniu w dniu 17 września br. przy 100% 
frekwencji radnych z udziałem Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i 
Przedszkoli pana Arkadiusza Maja oraz Wójta Gminy pana Artura 
Beniowskiego. 
           Omawiany temat był poszerzony o cytat  z zawiadomienia                                
„ z uwzględnieniem innowacji i uatrakcyjnienia zajęć oraz zamiarów 
dotyczących urealnienia  i pomniejszenia kosztów gminnych wydatków 
budżetowych na cele oświatowe”. 
           W przygotowanych na piśmie materiałach, Dyrektor Maj przedstawił 
dane dotyczące dzieci przedszkolnych w rozbiciu na 3, 4, 5 i 6-latków, czas 
spędzony w przedszkolu oraz struktury uczniów i klas w szkołach 
gimnazjalnych i podstawowych. 
           Na uwagę zasługuje fakt, że wszyscy chętni rodzice znaleźli dla swoich 
pociech miejsce w przedszkolu, gdzie przebywają pod opieką, wg potrzeb, w 
czasie 5-cio do nawet 11 godzin. 
           Struktura liczebności klas też jest niemalże prawidłowa, bo średnia 
liczebność oddziałów wynosi: 

− w gimnazjach  - 23,21 
− w klasach I – III – 19,47 
− w klasach IV – VI – 20,56 

Średnią tą pozytywnie obniża Szkoła Podstawowa w Janowicach gdzie: 
− w I klasie jest - 17 uczniów,  
− w II klasie jest – 14 uczniów, 
− w III klasie jest – 19 uczniów,  
− w IV klasie jest - 18 uczniów,  
− w V klasie jest – 17 uczniów,  
− w VI klasie jest – 9 uczniów, 

Najliczniejsze klasy w podstawówkach to: 
− klasa VIa w Bestwince – 31 uczniów, 
− klasa IIa w Kaniowie – 28 uczniów 
− klasa 5 i 6 w Kaniowie – odpowiednio 27 i 29 uczniów, 

 Klasy gimnazjalne liczą od 20 do 28 uczniów. 
Taka umiarkowana ilość uczniów w klasach wynika z wielkości sal, a także 
dobra dzieci i czynnika ludzkiego. Stąd też praktycznie nie ma zwolnień kadry  
pedagogicznej, ale nie ma też pełnej odpowiedzi na problem urealnienia                   
i pomniejszenia kosztów gminnych wydatków budżetowych na cele 



oświatowe. Wynika to także ze stałego podnoszenia kwalifikacji kadry 
pedagogicznej, gdyż od 01 września br. tytuł dyplomowanego nauczyciela 
otrzymało 9 osób, a nauczyciela mianowanego 4 osoby. 
             Na uwagę zasługują też wyniki sprawdzianów po 6-tej klasie szkoły 
podstawowej, gdzie wszystkie szkoły uzyskały wyniki wyższe od średniej 
powiatowej i wojewódzkiej. Tylko Szkoła Podstawowa w Bestwinie miała ten 
wynik niższy o 0,12 pkt od średniej powiatowej. 
Wyniki sprawdzianów po gimnazjum są bardzo pozytywne w Bestwince, gdzie 
na wszystkich badanych zakresach, oprócz angielskiego rozszerzonego, są 
wyniki wyższe od średniej powiatowej i wojewódzkiej. Sprawdzianu z języka 
niemieckiego nie było w tej placówce. Natomiast uczeń zdający zakres 
rozszerzony języka niemieckiego w Gimnazjum w Bestwinie osiągnął 100% 
wynik. W pozostałych zakresach Gimnazjum w Bestwinie osiągnęło wyniki 
bardzo blisko średnich powiatowych i wojewódzkich. 
We wszystkich szkołach naszej gminy były organizowane zajęcia w czasie 
wakacji w postaci zajęć sportowo-rekreacyjnych, czy też wycieczek, chociaż               
o różnym natężeniu i różnej ilości uczestników. 
          W imieniu Komisji i swoim składam podziękowania, za pracę w 
ubiegłym roku szkolnym, za pracę w czasie wakacji, za przygotowanie 
obecnego roku szkolnego, na ręce pana dyrektora Maja, dla wszystkich 
nauczycieli na czele z dyrektorami szkół, dla pracowników administracyjno-
obsługowym, a także dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzicom. Życzę, aby 
wyniki waszej pracy i osiągnięcia, były co najmniej takie, jak w minionym 
roku, a może jeszcze lepsze. 
         Takie same podziękowania składam panu Wójtowi życząc mu ponadto 
zdrowia, cierpliwości i wyrozumiałości we współpracy i nadzorowaniu tak 
licznej grupy zawodowej  w naszej gminie”. 
Wystąpienie stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu. 
W dyskusji głos zabrali: 
Radny Łukasz Furczyk zapytał, ilu nauczycielom nie przedłużono umowy o 
pracę. 
Odpowiedzi udzielił Dyrektor Arkadiusz Maj - 7 osobom.  
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek przypomniał, że na sesji w miesiącu lipcu 
br. prosił o umieszczenie na stronie internetowej informacji o wypoczynku 
letnim dla dzieci i stwierdził, że ta informacja się nie ukazała. W związku z 
tym po raz kolejny zwrócił się do Dyrektora Arkadiusza Maja, aby zadbać o to 
na przyszły rok. 
Ad.9 
Rada Gminy w liczbie 15 radnych przystąpiła do rozpatrzenia projektów 
uchwał.  
Opinie do projektów uchwał, wypracowane na wspólnym posiedzeniu komisji 
stałych w dniu 24 września 2013r. przedstawiał Przewodniczący Rady Gminy 
Jerzy Zużałek.  



Przewodniczący Jerzy Zużałek przystąpił do przeprowadzenia procedury 
podjęcia uchwał w sprawie: 
1) emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania                       

i wykupu, 
• Projekt uchwały omówił Wójt Artur Beniowski przypominając, że odrębne 

spotkanie w tym temacie ,wszystkich komisji stałych Rady Gminy, odbyło 
się w dniu 16 września 2013 roku, a także dodatkowo można było zadawać 
pytania na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 24 września br.  
Kolejno przybliżył sens i zasady działania obligacji, a ponadto dlaczego 
obligacje, a nie kredyt. Wyjaśnił, że obligacje komunalne, pomimo że 
również spełniają formę kredytu, to są korzystniejsze niż komercyjny kredyt 
bankowy. Wynika to z elastyczności emisji obligacji w zakresie ustalania 
terminu spłaty, terminu odsetek i ich wykupu. Zapewniają także pełne  
zasady bezpieczeństwa finansowego gminy. Ponadto podkreślił, że kredyt i 
tak trzeba by było wziąć, bo gminę czekają potężne inwestycje : kanalizacja 
- 14mln.zł., planowana przebudowa powiatowej ulicy Krakowskiej przy 
współfinansowaniu przez gminę Bestwina - 1,5ml.zł., budowa ciągów 
chodników - 1mln.zł., przebudowa ulic: Krzywolaków i Czechowickiej 
(drogi powiatowe) dofinansowanie ze środków budżetu gminy - 1,3ml.zł.                      
Dodał też, że forma obligacji, konsultowana była z Regionalną Izbą 
Obrachunkową. 

• Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że Komisje stałe Rady 
Gminy pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały  w sprawie emisji 
obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 
Wynik głosowania 12 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 3 głosy 
„wstrzymujące. 

•  Brak głosów w dyskusji. 
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem 
uchwały. 
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXIII/252/2013 w sprawie emisji 
obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu – 
została przyjęta 14 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie 
„wstrzymującym”. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu. 
 
2) zmiany Uchwały Nr XXV/193/2012 Rady Gminy Bestwina z dnia  13 

grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Bestwina na lata 2013-2020, 

• Projekt uchwały omówił Wójt Artur Beniowski informując, że zbliża się 
koniec roku, stąd też, uchwały budżetowe zaczynają być uchwałami 
czyszczącymi. Dodał, że WPF został  poszerzony o obligacje. 

• Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że Komisje stałe Rady 
Gminy pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmiany 
Uchwały Nr XXV/193/2012 Rady Gminy Bestwina z dnia  13 grudnia 2012 



roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina na lata 
2013-2020. Wynik głosowania 12 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 3 głosy 
„wstrzymujące. 

•  Brak głosów w dyskusji. 
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem 
uchwały. 
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXIII/253/2013 w sprawie zmiany 
Uchwały Nr XXV/193/2012 Rady Gminy Bestwina z dnia  13 grudnia 2012 
roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina na lata 
2013-2020 – została przyjęta 14 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw” i 1 
głosie „wstrzymującym”. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu. 
 
3) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bestwina na rok 2013 Nr 

XXV/194/2012 Rady Gminy Bestwina z dnia 13 grudnia 2012 roku, 
• Projekt uchwały omówił Wójt Artur Beniowski wskazując zwiększenia i 

zmniejszenia do budżetu gminy na 2013 rok zgodnie z projektem uchwały.  
Między innymi: 
− zwiększa się dochody budżetu gminy na 2013 rok o kwotę 162 986,00zł 
− zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2013 rok o kwotę 1 947 523,36 

zł 
− zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2013 rok o kwotę 507 713,13zł 
− zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2013 rok o kwotę 540 000,00zł 
Budżet po wprowadzonych zmianach wynosi: 
− po stronie dochodów kwotę 28 011 235,97zł, 
− po stronie wydatków kwotę 30 363 486,46zł  

• Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że Komisje stałe Rady 
Gminy pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały  w sprawie zmiany 
Uchwały Budżetowej Gminy Bestwina na rok 2013 Nr XXV/194/2012 
Rady Gminy Bestwina z dnia 13 grudnia 2012 roku. Wynik głosowania 12 
głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 3 głosy „wstrzymujące. 

• W dyskusji głos zabrał radny Łukasz Furczyk wyrażając swoje stanowisko, 
że zbyt mocno zostały przeszacowane dochody ze sprzedaży majątku 
gminy. 

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Jerzy Zużałek 
przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały. 
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXIII/254/2013 w sprawie zmiany 
Uchwały Budżetowej Gminy Bestwina na rok 2013 Nr XXV/194/2012 
Rady Gminy Bestwina z dnia 13 grudnia 2012 roku – została przyjęta 14 
głosami „za” przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym”.  Uchwała 
stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu. 
 



4) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

• Projekt uchwały omówił Wójt Artur Beniowski przypominając, że 
wcześniej podjęta uchwała, przy wprowadzaniu ustawy „śmieciowej”, 
mówiła o tym, że opłaty mieszkańców za wywóz śmieci odbywać się będą 
kwartalnie na zasadach tzw. „z góry”. W trakcie funkcjonowania systemu, 
wpłynęły do Urzędu Gminy liczne prośby mieszkańców, którzy zwracali się 
o możliwość rozłożenia tej opłaty, czy też wprowadzenia opłaty 
miesięcznej. Dodał, że w między czasie wpłynął też wniosek grupy 
radnych, który również w podobny sposób został sformułowany. Wniosek 
stanowi załącznik nr 12 do nin. protokołu. 
W związku z powyższym rozpoznano sprawę i stwierdzono, że taki sposób 
płatności jest dopuszczony przez  ustawodawcę. Przedstawiony projekt 
uchwały został tak skonstruowany, aby mieszkańcy mogli uiszczać opłatę 
do ostatniego dnia miesiąca, którego opłata dotyczy. Również  możliwe 
będzie uiszczanie opłaty „z góry” za kwartał, pół roku lub za cały rok. 
Jednak egzekucja opłat, odbywać się będzie kwartalnie. 

• Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że Komisje stałe Rady 
Gminy pozytywnie, jednogłośnie  zaopiniowały projekt uchwały  w sprawie 
określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

• Brak głosów w dyskusji. 
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem 
uchwały. 
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXIII/255/2013 w sprawie określenia 
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi – została przyjęta 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do nin. protokołu. 
 
5) zmiany Uchwały Nr XXV/187/2012 Rady Gminy Bestwina z dnia 13 

grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 
nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy,  

• Projekt uchwały omówił Wójt Artur Beniowski informując, że w trakcie 
rozmów z prezesem Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat wcześniej 
podjętej uchwały, pojawił się temat dotyczący formy deklaracji 
„śmieciowej”, którą składali mieszkańcy. Podnoszony był fakt, że 
deklaracja zawiera zbyt wiele danych osobowych. Stąd też przedstawiony 
projekt uchwały zawiera zmodyfikowany wzór deklaracji, w taki sposób, że  
w pozycji, gdzie kiedyś była wyszczególniana liczba osób mieszkających w 
danej posesji, podawać się będzie wyłącznie jej liczbę. Zaznaczył, że 
deklaracji już złożonych zmieniać nie trzeba, bo dotyczy to deklaracji 
nowych.  



Podał też informacyjnie, że powyższe projekty „śmieciowe” były poddane 
konsultacjom społecznym i mieszkańcy nie wnieśli do nich uwag.  

• Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że Komisje stałe Rady 
Gminy pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowały projekt uchwały  w sprawie 
zmiany Uchwały Nr XXV/187/2012 Rady Gminy Bestwina z dnia 13 
grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 
nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy. 

• W dyskusji głos zabrał Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek pytając, czy 
jest możliwość wprowadzenia indywidualnego konta dla każdej 
nieruchomości. 
Odpowiedzi udzielił Wójt Artur Beniowski informując, że ten problem był 
dyskutowany z działem księgowym i stwierdzono, że taki system 
przysparza pracy rozliczeniowej i wiąże się on z zatrudnieniem dodatkowej 
osoby, podobnie jak w Czechowicach-Dziedzicach, gdzie taki system 
wprowadzono.  

Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem 
uchwały. 
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXIII/256/2013 w sprawie zmiany 
Uchwały Nr XXV/187/2012 Rady Gminy Bestwina z dnia 13 grudnia 2012 r. 
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której 
zamieszkują mieszkańcy – została przyjęta 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do nin. protokołu. 

 
6) ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy Bestwina, 
• Projekt uchwały omówił Wójt Artur Beniowski informując, że 

dotychczasowa uchwała określająca zasady wynajmowania lokali podjęta 
była blisko 10 lat temu. Stąd też wymaga ona aktualizacji i urealnienia. 
Wyjaśnił, że jest to uchwała typowo techniczna, mająca jednak znaczenie 
dla gospodarki komunalnej Urzędu Gminy. Ogólnie poinformował, że 
uchwała reguluje zasady wynajmowania lokali, wchodzących w skład 
mieszkaniowy zasobu gminy Bestwina, począwszy od: 
� zasad gospodarowania nimi,  
� trybu rozpatrywania wniosków o przyznanie lokalu,  
� kryteria wyboru osób, które miałyby taki lokal obejmować,  
� warunków dokonywania zamiany lokali,  
� warunków zamieszkiwania, kwalifikujących wnioskodawcę do 

uzyskania lokalu, 
� postępowań po śmierci, zmianie właściciela lokalu komunalnego. 
 Dodał, że po podjęciu uchwały, Wójt powołuje komisję, która będzie 
czuwała nad tymi sprawami. 



• Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że Komisje stałe Rady 
Gminy pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowały projekt uchwały  w sprawie 
ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Gminy Bestwina. 

• Brak głosów w dyskusji. 
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem 
uchwały. 
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXIII/257/2013 w sprawie ustalenia 
zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 
Gminy Bestwina – została przyjęta 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie. Uchwała 
stanowi załącznik nr 15do nin. protokołu. 

 
7) wprowadzenia zmian do statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Bestwinie, nadanego uchwałą Rady Gminy Bestwina  
nr XXI/154/2012 z dnia 19 lipca 2012 r. 

• Projekt uchwały omówił Wójt Artur Beniowski informując, że zmiany w 
statucie spowodowane są tym, że nastąpi nabór wniosków do NFZ na 
dofinansowanie zadań z działalności leczniczej na rok 2014. Chcąc 
osiągnąć lepsze punktacje w tych konkursach, pani kierownik SP ZOZ w 
Bestwinie zwróciła się z prośbą o wprowadzenie i wpisanie do statutu  
pozycji:  
� Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy Poradni Okulistycznej  
� Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy Poradni Ginekologicznej 
oraz skreślenie Pracowni EKG. 
Pomieszczenie po Pracowni EKG potrzebne będzie na Gabinet 
Diagnostyczno – Zabiegowy Poradni Okulistycznej. Drugi Gabinet 
zostanie wygospodarowany przez postawienie ścianki działowej w 
Gabinecie Ginekologicznym. Dodał też, że według zapewnień Kierownika 
SP ZOZ – u , aparat EKG będzie działał jak dotychczas, bo jest to aparat 
mobilny. 

• Przewodniczący Jerzy Zużałek poinformował, że Komisje stałe Rady 
Gminy pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowały projekt uchwały  w sprawie 
wprowadzenia zmian do statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Bestwinie, nadanego uchwałą Rady Gminy Bestwina  
nr XXI/154/2012 z dnia 19 lipca 2012 r. 

• Brak głosów w dyskusji. 
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem 
uchwały. 
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXIII/258/2013 w sprawie 
wprowadzenia zmian do statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Bestwinie, nadanego uchwałą Rady Gminy Bestwina  
nr XXI/154/2012 z dnia 19 lipca 2012 r. – została przyjęta 15 głosami „za”, 
tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 16  do nin. protokołu. 



 
8) nabycia nieruchomości 
• Projekt uchwały omówił Wójt Artur Beniowski informując, że projekt ten 

mówi o nabyciu od Państwa Łuszczaków nieruchomości, która 
przeznaczona będzie na urządzenie „chodniczka” łączącego ulicę 
Podzamcze z ulicą Szkolną. Dotychczasowy „chodniczek”, który był 
usytuowany równolegle do planowanego, również przebiegał po prywatnej 
nieruchomości, ale obecny właściciel rozpoczął budowę i  zmuszony jest do 
jego likwidacji. Wójt przypomniał, że przejście to stanowiło ciąg 
komunikacyjny już od wielu lat. Stanowiło skrót łączący południową część 
sołectwa Bestwina i umożliwiało przede wszystkim dojście do szkoły, 
ośrodka zdrowia i wszystkich jednostek, które się tam znajdują. Po podjęciu 
uchwały będzie można rozpocząć działania, zmierzające do wykupu 
nieruchomości pod ten chodniczek. 

• Brak głosów w dyskusji. 
Przewodniczący Jerzy Zużałek przeprowadził głosowanie nad przyjęciem 
uchwały. 
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXIII/259/2013 w sprawie nabycia 
nieruchomości – została przyjęta 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie. Uchwała 
stanowi załącznik nr 17 do nin. protokołu. 
Ad.10 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek odczytał informację dotyczącą 
oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych Rady Gminy Bestwina za 
2012 rok.  
Przedmiotowe oświadczenia zostały złożone  przez wszystkich radnych w 
terminie ustawowym. W trakcie analizy oświadczeń przez Przewodniczącego 
Rady Gminy, nie zostały stwierdzone nieprawidłowości, a jedynie w 
niektórych oświadczeniach stwierdzono drobne braki natury formalnej, które w 
trybie roboczym zostały natychmiast uzupełnione przez zainteresowanych. 
 Drugie egzemplarze oświadczeń zostały przekazane do Urzędu Skarbowego             
w Czechowicach - Dziedzicach. Informacja stanowi załącznik nr 18 do nin. 
protokołu. 
Ad.11 
W punkcie informacje bieżące Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek 
odczytał pisma, które wpłynęły do Rady Gminy na jego ręce od: 
− Wojewody Śląskiego – Rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające 

nieważność uchwały nr XXXIII/251/2013 Rady Gminy Bestwina z dnia 12 
lipca 2013 roku w sprawie odstąpienia od wykonania przez Gminę 
Bestwina prawa pierwokupu nieruchomości, jako niezgodnej z art.18 ust.2 
pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 109 ust. 4 ustawy z 
dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 
2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm). Pismo stanowi załącznik nr 19 do nin. 
protokołu. 



− Radnego Anatola Farugi – pismo skierowane do Starosty Bielskiego ( do 
wiadomości Rady Gminy) w sprawie remontu ulicy Krakowskiej w 
Bestwinie z prośbą o spowodowanie, by w opracowanym projekcie 
remontu ulicy Krakowskiej przewidzieć ronda na skrzyżowaniu z ulicą 
Witosa oraz z ulicą Janowicką, zaś na niebezpiecznym skrzyżowaniu z 
ulicą Bialską dużym rozwiązaniem byłyby światła sygnalizacyjne. W 
piśmie zostało też zawarte przypomnienie, że na przedłużeniu ulicy 
Krakowskiej w gminie Wilamowice, sołectwo Dankowice, gdzie ruch jest o 
połowę mniejszy, zostało wybudowane rondo poprawiające 
bezpieczeństwo ruchu. Radny Anatol Faruga zaznaczył w piśmie, że jako 
radny, wyraża opinię i oczekiwania mieszkańców nie tylko sołectwa 
Bestwina, ale również przyległych sołectw i gmin. Pismo stanowi załącznik 
nr 20 do nin. protokołu. 

− Starosty Bielskiego – odpowiedź na pismo radnego Anatola Farugi – z 
treści pisma wynika, że zaawansowane są już prace projektowe związane z 
przebudową ul. Krakowskiej w Bestwinie i po rozpoznaniu pana Starosty 
możliwości wprowadzenia zmian do umowy z projektantem, nie możliwe 
jest zwiększenie zakresu prac projektowych o dodatkowe zaprojektowanie 
ronda na skrzyżowaniu z ul. Witosa, bo taką możliwość wyklucza ustawa 
prawo zamówień publicznych. W dalszej części pisma pan Starosta 
informuje, że zakres prac projektowych nie obejmuje skrzyżowania ulic: 
Krakowska i Janowicka. Stąd też, nie jest możliwe uwzględnienie wniosku. 
Nie wyklucza natomiast możliwości zlecenia w terminie późniejszym 
odrębnego opracowania projektowego w tym zakresie. Pismo stanowi 
załącznik nr 21 do nin. protokołu. 

− Mieszkańców ulic: Pastwiskowej, Akacjowej i Braci Dudów – dotyczy 
uregulowania stosunków wodnych w obrębie tych ulic. Pismo stanowi 
załącznik nr 22do nin. protokołu. 

− Wójta Gminy Bestwina – odpowiedź na w/w pismo mieszkańców –                     
po przeprowadzonej wizji w dniu 03 lipca 2013 roku, w miesiącu sierpniu 
br. wykonany został rów otwarty wzdłuż ulicy Pastwiskowej, zgodnie z 
ustaleniami z wizji. Ponadto ustalono, że po żniwach zorganizowane 
zostanie kolejne spotkanie, na które zostanie zaproszony przedstawiciel 
Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach. 
Wstępny termin spotkania to 26 września 2013 roku. Pismo stanowi 
załącznik nr23 do nin. protokołu. 

− Mieszkańca Kaniowa pana Stanisława M. – dotyczy zmiany stosunków 
wodnych na gruncie i zalewania jego posesji podczas intensywnych 
opadów deszczu. Pismo stanowi załącznik nr 24 do nin. protokołu. 

− Wójta Gminy Bestwina – odpowiedź na w/w pismo – zostało wszczęte 
postępowanie w powyższej sprawie. Podczas oględzin w dniu 15 lipca 
właściciel sąsiedniej posesji przy ulicy Myśliwskiej 1a zadeklarował 
wykonanie odwodnienia działki pana Stanisława M., które przebiegać 



będzie przez jego posesję do rowu przy ulicy Myśliwskiej. W piśmie 
zawarta jest również informacja, że ze względu na ukształtowanie terenu 
oraz sąsiedztwo pobliskiego ujęcia wody pitnej, konieczne jest wykonanie 
rowu zabezpieczającego przed zalaniem cały obszar zlokalizowany w 
rejonie ulicy Myśliwskiej i ulicy Dębowej. 
Pismo stanowi załącznik nr 25 do nin. protokołu. 

− Mieszkanki ulicy Młyńskiej pani Izabeli M. – dotyczy zalewania posesji 
przy każdych ulewnych deszczach wodą  z okolicznych pól,  a także z 
drogi, która nie posiada rowu. Pismo stanowi załącznik nr 26 do nin. 
protokołu. 

− Wójta Gminy Bestwina Artura Beniowskiego – odpowiedź na powyższe 
pismo -  trwają ustalenia z Gminną Spółką Wodną Melioracyjną w 
Bestwinie w sprawie spornego rozdziału wód. Dla całkowitego rozwiązania 
problemu zalewania Państwa M. konieczne byłoby wykonanie rowu po 
stronie ich posesji, co wiązałoby się z rozbiórką ogrodzenia oraz wykupem 
terenu. Szacunkowy koszt tej inwestycji wraz z udrożnieniem rowu 
odprowadzającego wody z ulicy Młyńskiej wyniósłby ok. 30 000,00zł. 
Zgodnie z ustaleniami z wizji sprawdzono drożność przepustu biegnącego 
od rowu melioracyjnego znajdującego się przy ulicy Młyńskiej do 
odprowadzającego, znajdującego się przy ulicy Olchowej. Będą czynione 
starania, aby wnioskowany rów został udrożniony w roku bieżącym. Część 
prac związanych z udrożnieniem przepustu na odcinku od skrzyżowania 
ulicy Młyńskiej i Olchowej do przepustu w rejonie posesji Państwa Z. 
została wykonana w miesiącu sierpniu. Pismo stanowi załącznik nr 27 do 
nin. protokołu. 

− Mieszkańców rejonu Młyńskie - dotyczy prośby o regularne czyszczenie                
i koszenie przydrożnych i melioracyjnych rowów. Prośba dotyczy również 
rowów przebiegających przez byłe pastwisko. Pismo stanowi załącznik nr 
28 do nin. protokołu. 

− Wójta Gminy Bestwina Artura Beniowskiego – odpowiedź na powyższe 
pismo mieszkańców – Gmina Bestwina wystąpiła ze stosownym 
wnioskiem do Wojewody Śląskiego o przyznanie środków pomocowych na 
likwidację szkód i wykonanie zabezpieczeń przeciwpowodziowych. 
Obecnie gmina oczekuje na weryfikację wniosku. Po pozytywnej decyzji 
będzie można przystąpić do realizacji prac mających na celu 
zabezpieczenie przed ponownym zalaniem. Jednakże w miarę możliwości 
Gminy Bestwina oraz Gminnej Spółki Wodnej Melioracyjnej w Bestwinie 
będą czynione starania bieżące i prawidłowe utrzymanie tych rowów. 
Pismo stanowi załącznik nr 29 do nin. protokołu. 

− Gminnej Spółki Wodnej Melioracyjnej w Bestwinie – dotyczy powyższej 
interwencji mieszkańców – przedstawiające kosztorysy na konserwację i 
częściową odbudowę rowów. Pismo stanowi załącznik nr 30 do nin. 
protokołu. 



− Śląskiego Zarządu Melioracji  i Urządzeń Wodnych skierowane do Rady 
Gminy przez Wójta Gminy Bestwina - pismo dotyczące zniszczeń po 
nawałnicach na cieku Łękawka oraz cieku Pasieckim. Pismo stanowi 
załącznik nr 31 do nin. protokołu. 

− Wójta Gminy Bestwina Artura Beniowskiego – pismo skierowane do 
Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej – dotyczy pilnego przeglądu, 
administrowanych przez ZDP w Bielsku-Białej, dróg wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą i mostów na terenie gminy Bestwina w związku z 
podtopieniami, jakie wystąpiły w dniach 24-25 czerwca 2013 roku. Pismo 
stanowi załącznik nr 32 do nin. protokołu. 

− Państwa Anny i Rafała P. zamieszkałych przy ulicy Zaułek w Bestwinie – 
dotyczy kompleksowego rozwiązania problemu zalewania posesji i 
podtapiania domów położonych przy ulicy zaułek przez wody 
powierzchniowe spływające z wyżej położonych terenów. Pismo stanowi 
załącznik nr 33do nin. protokołu. 

− Wójta Gminy Bestwina Artura Beniowskiego – odpowiedź na powyższe 
pismo –  Wójt wyjaśnia, że dla prawidłowego odprowadzenia wody z ulicy 
Gospodarskiej, konieczne jest wykonanie zmiany spadku rowu i 
skierowanie wód w kierunku ulicy Kościelnej wraz z przebudową dwóch 
przepustów na rowie oraz budowa nowego przepustu przy ulicy 
Gospodarskiej (pod drogą polną). Wykonany został projekt przebudowy 
zjazdu na ulicę Widokową, w związku z czym oczekuje się na decyzję 
Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bielsku-Białej w 
sprawie odwodnienia ulicy Widokowej. Jednocześnie w ramach budowy 
nowego osiedla przy ulicy Witosa – bocznej – trwa procedura pozwolenia 
wodno-prawnego w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej, mająca na 
celu ustalenie sposobu zabezpieczenia rowu przy ulicy Gospodarskiej przed 
zalaniem nieruchomości niżej położonych. Brak rowu przydrożnego oraz 
przepustów pod wjazdami po przeciwnej stronie ulicy Gospodarskiej 
powoduje ciągłe ryzyko podtapiania tych posesji – zarówno przy ulicy 
Gospodarskiej i ulicy Zaułek. Dodatkowo sprawą budowy ulicy 
Widokowej zajmuje się Prokuratura Rejonowa w Pszczynie i obecnie 
oczekuje się na decyzję w tej kwestii. Pismo stanowi załącznik nr 34 do 
nin. protokołu. 

− Wójta Gminy Artura Beniowskiego – odpowiedź w sprawie utwardzenia 
ul. Akacjowej w Bestwinie – Wójt informuje, że w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego gminy zarezerwowany jest obszar 
przeznaczony na wykonanie drogi dojazdowej do działek budowlanych, 
stanowiący dalszy ciąg ulicy Akacjowej. Obecnie jest to droga polna i jej 
urządzenie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę oraz zabezpieczenie 
środków finansowych w planie budżetu. Jej realizacja wymaga 
przeprowadzenia postępowania przetargowego, bo wartość szacunkowa 
inwestycji przekroczy próg 14 000 euro. Gmina zaproponowała wykonanie 



korytowania na własny koszt. Natomiast właściciele działek przylegających 
do działki stanowiący polny odcinek drogi, zobowiązali się do jej 
utwardzenia. Jednak po oszacowaniu kosztów wycofali się z 
wcześniejszych ustaleń. W budżecie gminy na 2013 rok nie zarezerwowano 
środków na przygotowanie i wykonanie powyższej inwestycji, stąd 
konieczne jest rozważenie umieszczenia jej w planie budżetu na kolejny 
rok. Pismo stanowi załącznik nr 35 do nin. protokołu. 

 
W dalszym ciągu informacji bieżących głos zabrali: 
− Przewodniczący Jerzy Zużałek podzielił się sukcesami Klubu Sportowego 

UKS „SET” Kaniów, które osiągnęli na Mistrzostwach Polski w Kaniowie. 
 

− Radna Maria Maroszek zaprosiła wszystkich na Zebranie Wiejskie w 
Bestwinie, które odbędzie się w dniu 29 września 2013 roku w Domu 
Strażaka w Bestwinie o godz. 10:45. 

− Pan Adam Fabia - Asystent Poseł na Sejm RP Mirosławy Nykiel przybył 
na obrady, po wcześniejszej zapowiedzi, aby podać informacje, w jakich 
komisjach sejmowych pracuje pani Poseł. 
Poseł na Sejm RP Mirosława Nykiel pracuje w następujących komisjach 
sejmowych i zespołach parlamentarnych: 

� Komisji Gospodarki 
� Komisji do Spraw Unii Europejskiej  
� Delegacji Parlamentu RP do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady 

Europy - jako zastępca przedstawiciela 
� Zespole Parlamentarnym Polska - Stany Zjednoczone - jako 

przewodnicząca 
� Parlamentarnym Zespole Cyfryzacji, Innowacyjności                                 

i Przedsiębiorczości - jako wiceprzewodnicząca 
� Parlamentarnym  Zespole ds. Energetyki - jako wiceprzewodnicząca 
� Parlamentarnym Zespole Strażaków   

 
− Pan Konrad Sobik przedstawiciel Stowarzyszenia Inicjatywy Społeczne w 

Bielsku-Białej przedstawił podsumowanie realizacji projektu 
„Wychowywać, nie tylko uczyć” – nowy punkt przedszkolny w Janowicach 
„Tęczowy zakątek”. Materiały podsumowujące stanowią załącznik nr 36 do 
nin. protokołu. 
 

− Radny Jan Stanclik podniósł problem rowu przy ulicy Pszczelarskiej nr 81 
oraz dalszego ciągu remontu ulicy Janowickiej. Zaprosił również 
zainteresowanych na Zebranie Wiejskie w Janowicach, które odbędzie się w 
dniu 20 października 2013 roku o godz. 10:00 w Sali OSP w Janowicach. 

 



− Wójt Artur Beniowski odnosząc się do wypowiedzi radnego Jana Stanclika 
poinformował, że ZDP w Bielsku-Białej finalizuje projekt przebudowy 
ulicy Janowickiej, tj. od odcinka na którym zakończono do ulicy 
Krakowskiej łącznie z przebudową skrzyżowania. Nie wiadomo jednak, 
kiedy będzie to zadanie realizowane, tym bardziej, że w dalszym ciągu 
dogrywane są sprawy projektowe. 

 
− Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek podał informacyjnie, że w niedzielę 

przy kościele w Bestwince odbyła się akcja krwiodawstwa. Zarejestrowały 
się 32 osoby, z czego krew oddało 26 osób. 
Poinformował również, że przy parafii w Bestwinie, młodzież organizuje 
zbiórkę nakrętek plastikowych z przeznaczeniem na zakup wózka 
elektrycznego dla swojego kolegi. Prosił o rozpropagowanie tej akcji. 
Kolejno Przewodniczący poprosił Wójta Gminy o informację, jak 
zakończyła się akcja z odpadami podrzuconymi do Kaniowa. 
Wójt Artur Beniowski przypomniał, że na drodze technologicznej zostały 
wyrzucone zbelowane śmieci, a dwa dni później zostały wyrzucone beczki - 
ok. 100  sztuk z substancjami chemicznymi (80 ton). Na miejsce zostały 
wezwane jednostki policji, jednostki straży pożarnej. Z informacji, jaką 
otrzymał od zastępcy komendanta policji, to sprawa ta jest rozwojowa. 
Materiał, który znajdował się beczkach, to substancja chemiczna używana 
w drukarniach, lakierniach. Substancja została zutylizowana i gmina 
Bestwina będzie musiała ponieść koszty, które są bardzo duże, bo za 
odpady komunalne gmina zapłaciła 10tys.zł, a za utylizację substancji 
chemicznej zapłaci ok. 65tys.zł. Dodał, że podobnie było w Wilamowicach, 
z tym, że wyrzucone były odpady komunalne, a nie substancje chemiczne. 
 

− Radny powiatowy Józef Maziarz poinformował, że wiosną tego roku 
zwrócił się z interpelacją do Starosty w sprawie wykonania czerwonych 
pasów spowalniających na przejściu dla pieszych przy Szkole w Kaniowie i 
przy wyjeździe z ulicy Dankowickiej.  
Otrzymał odpowiedź, że taka możliwość istnieje, ale wymaga opracowania 
zmian do projektu organizacji ruchu. W związku z czym o taką opinię 
zwrócił się Starosta do Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej Sekcja 
Ruchu Drogowego. Odpowiedź jaka nadeszła z Komendy Policji, to 
stwierdzenie, że nie można wydać opinii, bo nie ma takiego przepisu, który 
by zezwalał lub zabraniał wykonania takiego oznakowania.  
Na tej podstawie Starosta odpisał, że odstępuje od realizacji tego zadania.  
Radny powiatowy Józef Maziarz zapewnił, że będzie nadal interpelował w 
tej sprawie, bo brak podstaw do wydania takiej decyzji przez pana Starostę. 

 
 
 



Ad.12  
W ramach wniosków i zapytań radnych oraz rad sołeckich Przewodniczący 
Rady Gminy Jerzy Zużałek w pierwszej kolejności odczytał wnioski z 
posiedzeń rad sołeckich: 
Wnioski Rady Sołeckiej w Janowicach (Prot. z 16.07. 2013 – załącznik nr 37  
do nin. protokołu). 
1. Wprowadzić do budżetu gminy na 2014 rok wykonanie projektu sali 

gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Janowicach oraz przyległego do niej 
parkingu. 

2. Wymienić chodnik od szkoły (od ulicy Korczaka) do cmentarza. 
3. Obciąć gałęzie wzdłuż ulicy Janowickiej od strony „lasu pasieckiego”                

w obecnym czasie gałęzie rysują karoserie samochodów. 
4. Zabezpieczyć osuwisko na terenach rekreacyjnych. 
5. Szczegółowo sprawdzić jakość wykonania nowego chodnika przy ulicy 

Janowickiej – krawężniki w tym chodniku w wielu miejscach się zapadają, 
szczególnie przy studzienkach kanalizacyjnych. 

Wnioski Rady Sołeckiej w Janowicach (Prot. z 08.08. 2013 – załącznik nr 38   
do nin. protokołu) 
1. Odtworzyć rowy przy ulicy Granicznej od pana K. do pana Dz.. 
2. Wyciąć samosiejki przy powiatowej ulicy Górskiej. 
3. Wykorytowanie ulicy Pisarzowickiej, nawiezienie kamienia i utwardzenie 

drogi. 
4. Wykarczować pozostałe pnie wzdłuż nowego chodnika ulicy Janowickiej, 

wyprofilować skarpę obok tego chodnika. 
Wnioski Rady Sołeckiej w Kaniowie (Prot. z 06.08. 2013 – załącznik nr 39 do 
nin. protokołu) 
1. Wniosek o stosowną interwencję w sprawie zaśmiecenia akwenów 

wodnych oraz terenów przyległych do akwenów, na których obowiązuje 
zakaz kąpieli. 

2. Wniosek o wykonanie wzmocnienia pękniętego przyczółka północnego na 
przepuście rowu odwadniającego tzw. Staw Borowy pod ul. Grobel Borowa 
w rejonie posesji pana Władysława O. wraz z naprawą barierki ochronnej 
uszkodzonej w 2006 roku podczas nawałnicy. 

 
Kolejno wnioski i zapytania złożyli radni: 
Radny Anatol Faruga  nawiązał do swojego pisma kierowanego do Starosty w 
sprawie rond: na skrzyżowaniu ulicy Bialskiej z ulicą Krakowską, na 
skrzyżowaniu ulicy Krakowskiej z ulicą Witosa i na skrzyżowaniu ulicy 
Janowickiej z ulicą Krakowską i zarzucił radnym powiatowym brak 
aktywności i działań, czego powodem jest brak w planach remontowych dróg 
w/w rond. Zwrócił się do radnych powiatowych, aby „powalczyli” chociaż o 
światła przy tzw. „Panience” na skrzyżowaniu ulicy Bialskiej z ulicą 
Krakowską, skoro ronda już zostały zaprzepaszczone. 



 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Bielsku-Białej Bogusław Stolarczyk 
odnosząc się do wypowiedzi radnego Anatola Farugi stwierdził, że nie zgadza 
się z jego zarzutami, iż radni powiatowi nie interweniowali w sprawie rond. 
Powiedział, że na początku projektu przebudowy ulicy Krakowskiej złożył  
wniosek na Komisji Gospodarki i  Transportu w sprawie ronda na 
skrzyżowaniu ulicy Krakowskiej i ulicy Witosa. Wniosek ten został jednak 
odrzucony z uwagi na duże koszty jego budowy. W związku z powyższym, jak 
powiedział, złożył drugi wniosek o lewoskręt w stronę Kaniowa. 
Interweniował również o przejście dla pieszych w okolicach „Panienki” na 
ulicy Krakowskiej. 
 
Radny Stanisław Nycz zgłosił wnioski do radnych powiatowych:  
− wniosek o załatanie 6 dziur na ulicy Janowickiej, 
− prosił o zaasfaltowanie przed zimą, kruszywo wysypane wzdłuż nowego 

chodnika przy ulicy Janowickiej do przystanku autobusowego, 
− zarzucił też radnemu powiatowemu Józefowi Maziarzowi, że stara się                 

o czerwone pasy tylko do Kaniowa, a szkoły są w każdym sołectwie, 
Radny powiatowy Józef Maziarz odpowiadając, zapewnił, że złoży interpelacje 
w kolejnych sołectwach, 
 
Radny Jerzy Stanclik do radnych powiatowych: 
− zgłosił, że została zabezpieczona studzienka na ulicy Kościelnej, ale w 

dalszym ciągu brak odprowadzenia wody. Prosił o wykonanie rowu 
odprowadzającego tą wodę do Łękawki. 
 

Radny Łuksza Furczyk: 
− zgodził się z wypowiedzią radnego Anatola Farugi i stwierdził, że brak 

ronda na skrzyżowaniu ulicy Krakowskiej z ulicą Witosa jest bardzo dużym 
problemem. Zwrócił przy tym uwagę, że proponowany lewoskręt wręcz 
utrudni wyjazd z ulicy Witosa na ulicę Krakowską, 

− zapytał prezesa PK „Kombest” Wacława Waliczka jakie są koszty naprawy 
pomp na oczyszczalni ścieków, które zostały zniszczone w czasie ulew 
czerwcowych, 
 

Radny Andrzej Wojtyła do radnych powiatowych: 
− prosił o zorganizowanie wizji lokalnej z przedstawicielami Zarządu Dróg 

Powiatowych przy osuwisku i mostku na ulicy Kościelnej ( naruszona 
konstrukcja podczas ulew czerwcowych), 

 
Radny Grzegorz Kołodziejczyk prosił o zorganizowanie spotkania z 
przedstawicielami sekcji wędkarskiej w sprawie ochrony akwenu wokół ujęcia 
wody pitnej w Kaniowie, 



 
Łukasz Furczyk stwierdził, że od czasu wyremontowania ulicy Dankowickiej 
oraz z chwilą kiedy ruszyła praca na kopalni „Silesia”, wzmógł się ruch 
kołowy i pieszych na tej ulicy. Wzrosła również liczba zabudowań wzdłuż 
ulicy. W związku z powyższym prosił, aby rozważyć w przyszłorocznym 
budżecie zaprojektowanie chodnika przy tej ulicy wraz z odprowadzeniem 
wód. 
Odniósł się również do zarzutu radnego Stanisława Nycza, skierowanego do 
radnego powiatowego Józefa Maziarza w sprawie czerwonych pasów przy 
szkołach i stwierdził, że radny Józef Maziarz złożył taką a nie inną 
interpelacje, gdyż taki wniosek został mu zgłoszony na  sesji Rady Gminy 
Bestwina. 
 
Wójt Gminy Artur Beniowski odnosząc się do wniosku w sprawie chodnika, 
przy ulicy Dankowickiej stwierdził, że jest potrzeba budowy chodnika przy tej 
ulicy, ale zabezpieczenie odprowadzenia wody przy tym płaskim terenie może 
się okazać bardzo trudne. Wyraził obawę, czy w przyszłości chodnik nie 
wyrządziłby więcej szkody niż pożytku, bo obecnie rowy są otwarte i woda w 
jakiś sposób łatwiej się rozchodzi, niż przez rury, które musiałyby być  
położone pod chodnikiem. Zaznaczył jednak, że jest to temat pod rozwagę. 
 
Radny Jerzy Borutka wnioskował, aby  w przyszłorocznym budżecie 
zabezpieczyć środki zewnętrzne , pozwalające na termomodernizację Szkoły w 
Janowicach. 
 
Wójt Gminy Artur Beniowski odnosząc się do wniosku poinformował, że 
problem ten dotyczy również  Szkoły w Bestwince, Przedszkola w Bestwinie i 
Janowicach. Wniosek o termomodernizację tych obiektów został zgłoszony do 
Subregionu Południowego i być może te zadania znajdą się do realizacji jeżeli 
tylko wystarczy środków unijnych. 
 
Radna Maria Maroszek do radnych powiatowych: 
− zgłosiła wniosek o remont ulicy Gospodarskiej, 

 
Radny Grzegorz Gawęda do radnych powiatowych: 
− zgłosił, że jeżeli ulica Olchowa nie zostanie wyremontowana, to 

kwalifikować się będzie do zamknięcia, 
− wnioskował o wyczyszczenie rowu przy ulicy Dankowickiej od strony 

Bestwinki, 
− wnioskował o dokończenie ulicy Floriana, która została zaczęta lecz 

nieskończona, 
 



Radny powiatowy Józef Maziarz odpowiadając na zgłoszone wnioski, wyjaśnił 
że wszystkie te wnioski są znane Zarządowi Dróg Powiatowych i jak tylko 
znajdą się środki, to będą realizowane. Zaznaczył przy tym, że „Powiat” nie 
ma dochodów własnych, co jest przyczyną sporego ograniczenia. 
 
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek do radnych powiatowych i Wójta Gminy: 
− zgłosił, do załatania dziur i wykoszenia krzewów, ulice: Żwirową, 

Gawlików, 
− zgłosił, że na przejeździe kolejowym jest urwana zapora i leży porzucona 

obok, 
− wnioskował, aby na plaży Ośrodka Rekreacji i Sportów Wodnych 

zrezygnować z piaszczystej plaży i zastąpić ją trawą, 
− zgłosił, że w dniu dzisiejszym została zamknięta ulica Krzywolaków, a jak 

stwierdził, na czas remontu tej ulicy i ulicy Czechowickiej, żadna z tych 
dróg miała nie być zamknięta. O zamknięciu ulicy Krzywolaków kierowcy 
dowiadywali się na miejscu. Brak było wcześniejszego oznaczenia 
informującego o objazdach. Prosił o interwencję w tej sprawie. 
 

Wójt Gminy Artur Beniowski odpowiadając na wnioski poinformował, że: 
− remonty cząstkowe są w trakcie realizacji. Obecnie ekipy są w sołectwie 

Bestwina i wykonane są już: ulica Ofiar Wojny, ulica Zacisze, część 
gminna ulicy Gospodarskiej. Pozostała część ulicy Gospodarskiej należy do 
Zarządu Dróg Powiatowych i też wymaga łatania dziur i naprawienia 
oberwanych poboczy. W związku z tym skierował prośbę do radnych 
powiatowych, aby w miarę możliwości interweniowali w Zarządzie Dróg 
Powiatowych w tej sprawie. 

− zapewnił, że zamknięcie ulicy Krzywolaków nastapiło bez powiadomienia i 
bez oznaczenia, pomimo zapewnień  Zarządu Dróg Powiatowych, że droga 
ta nie będzie zamknięta. Interweniował już w tej sprawie w ZDP. 
 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bogusław Stolarczyk prosił, aby zgłaszać 
do niego informacje dotyczące konieczności wykonania remontów 
cząstkowych dróg powiatowych, bo nie o wszystkich wie. 
Odnośnie ulicy Kościelnej i uszkodzonego przyczółku mostu na tej ulicy 
poinformował, że zgłosił już wniosek na Komisji Gospodarki, Transportu. 
Zarząd Dróg Powiatowych zapewnił, że będzie się starał, aby ten przyczółek 
zreperować, zaś ulicę Kościelną zgłosić do tzw. „powodziówki” i po remoncie 
przekazać ją gminie. 
 
Radny Grzegorz Kołodziejczyk potwierdził, jako mieszkaniec ulicy 
Czechowickiej, że jest bardzo zła organizacja ruchu przy remoncie ulic: 
Krzywolaków i Czechowickiej.  
 



Sołtys sołectwa Kaniów Marek Pękala: 
− wnioskował o wymianę sieci wodociągowej w Kaniowie, 
− prosił o przyspieszenie i uruchomienie prac, które były zaplanowane: na 

ulicy Łabędziej i Gawlików, 
− prosił o obcięcie drzew w rejonie Grobli Borowej, Parku Wiejskiego, 
− prosił Przewodniczącego Rady, aby informacja o konieczności odnowienia 

deklaracji do Ośrodka Zdrowia w Kaniowie ukazała się na Jego stronie 
internetowej, zaś Wójta Gminy prosił o przedłużenie terminu składania tych 
deklaracji, 

− zwrócił się z prośbą do Wójta o interwencję w ZDP w sprawie modernizacji 
niedokończonej części ulicy Dankowickiej, o której mówił radny Grzegorz 
Gawęda, 

− zgłosił konieczność zabezpieczenia otwartej studzienki przy Parku 
Wiejskim, 

− prosił, aby z ramienia Urzędu Gminy sprawować nadzór nad remontem 
ulicy Krzywolaków i Czechowickiej, zaś Policja zwiększyła patrole w 
związku z objazdami, 

− w imieniu mieszkańców zwrócił się do Redaktora Naczelnego „Magazynu 
Gminnego” , aby informacje zawarte w tym „Magazynie” były bardziej 
luźne, a nie tendencyjne i, aby informacji o życiu społecznym było więcej. 

 
Wójt Gminy Artur Beniowski odniósł się do następujących zgłoszonych spraw: 
− przebudowa ulicy Krzywolaków i Czechowickiej – inspektor nadzoru z 

ramienia gminy ma zleconą część godzin na pilnowanie wykonywanych 
robót. Zaznaczył jednak, że gmina nie jest inwestorem i inspektor nie ma 
nawet prawa wpisu do dziennika budowy. Jego rola kończy się na 
zgłaszaniu uwag Wójtowi i kolejno Wójt do ZDP. 

− stwierdził, że nie rozumie uwag  skierowanych do „Magazynu Gminnego”. 
Prosił Sołtysa o sprecyzowanie, co w „Magazynie Gminnym” ma być, a 
czego nie ma być.  
 

Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek również prosił o doprecyzowanie uwag, 
bo jak stwierdził w „Magazynie Gminnym” są tylko sprawy społeczne. 
Ad.13 
Przewodniczący Jerzy Zużałek odczytał pisma z odpowiedziami Wójta Gminy 
Artura Beniowskiego na wnioski: 
Rady Sołeckiej w Janowicach z dnia 16 lipca i 8 sierpnia 2013r.: 
1) Założenie do planu budżetu na 2014 r. będą formułowane i przedstawione 

Radzie Gminy na przełomie października lub listopada br. 
2) Na 2013 rok nie przewidziano środków finansowych na wymianę 

nawierzchni chodnika przy ulicy Janowickiej (odcinek od ulicy Korczaka 
do cmentarza). 



3) Skierowano pismo do Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej w 
sprawie przycinki gałęzi drzew rosnących przy ulicy Janowickiej (odcinek 
drogi przy lesie pasieckim) oraz przy ulicy Górskiej. 

4) W czerwcu br. została przeniesiona estrada w miejsce, które zapewnia 
bezpieczeństwo zdrowia uczestników imprez odbywających się na terenach 
rekreacyjnych. Miejsce osuwiska zostało oznakowane i wygrodzone z 
użytkowania. 

5) Chodnik przy ulicy Janowickiej został sprawdzony, a usterki usunięte. 
6) W miarę posiadanych środków finansowych doraźnie przeprowadzono 

remont ulicy Pisarzowickiej. Sporządzono kosztorys inwestorski na 
wykonanie nowego odcinka o nawierzchni asfaltowej (na długości 129mb). 
Będziemy starać się o wykonanie tego zadania jeszcze w roku bieżącym. 

7) Wykonanie nowego chodnika dla pieszych przy ulicy Janowickiej 
zrealizowano zgodnie z kosztorysem inwestorskim oraz w oparciu o 
postępowanie przetargowe. Profilowanie skarpy i usunięcie pni drzew 
stanowiło roboty dodatkowe, na które nie przewidziano finansów. W 
ramach bieżącego utrzymania teren skarp oraz chodnika dla pieszych 
utrzymywany jest przez pracowników gospodarczych. 

Pismo Wójta stanowi załącznik nr 40 do nin. protokołu. 
 

Zebrania Wiejskiego w Bestwinie z dnia 30 września 2012 roku 
1) Dla prawidłowego odprowadzenia wody z ulicy Gospodarskiej konieczne 

jest wykonanie zmiany spadku rowu i skierowanie wód w kierunku ulicy 
Kościelnej wraz z przebudową dwóch przepustów na rowie oraz budowa 
nowego przepustu przy ulicy Gospodarskiej (pod drogą polną)…….. 

2) Skierowano pismo do Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej w 
sprawie odbudowy rowu melioracyjnego koło pani Danuty O. 

3) Montaż wiaty oraz zakup kosza na ulicę Bialską możliwe jest po 
umieszczeniu zadania w planie budżetu na 2014 rok. 

4) Remont ulicy Cyprysowej przeprowadzony jest w ramach remontów 
cząstkowych. Droga ta jest sukcesywnie niszczona przez ciężki sprzęt 
dojeżdżający do nowo powstającego osiedla mieszkaniowego. 

5) Instalacja lamp na ulicy Podzamcze może być Realizowana po 
zarezerwowaniu środków finansowych w planie budżetu na 2014 rok. 

6) Modernizacja skrzyżowania ulicy Krakowskiej z ulicą Szkolną leży w 
kompetencji zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej. Skierowane 
zostało pismo co do poszerzenia zakresu prac uwzględniając lewoskręt na 
ulicę Szkolną. 

7) Decyzją Rady Gminy w 2014 roku jest budowa chodników dla pieszych 
przy ulicy Krakowskiej (odcinek od istniejącego chodnika do ulicy Pod 
Magówką), przy ulicy Kościelnej (odcinek od Strażnicy do istniejącego 
chodnika), przy ulicy Szkolnej (od skrzyżowania z ulicą Krakowską do 
szkoły – prawa strona), przy ulicy Witosa (od istniejącego chodnika w 



Bestwince  do skrzyżowania z ulicą Młyńską). Budowa chodnika przy ulicy 
Janowickiej może zostać zrealizowana w późniejszych latach. 

8) Została zamontowana tabliczka z nazwą ulicy Podleskiej. 
9) Zostały usunięte usterki na ulicy Bialskiej, w ramach napraw 

gwarancyjnych. 
10) W ramach modernizacji ulicy Krakowskiej realizowanej na zlecenie 

Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej przewidziano utwardzenie 
poboczy drogi na odcinku między stawami. 

11) W ramach wykonania nowego przejścia dla pieszych na ulicy Krakowskiej    
została zwołana wizja w terenie. Sprawę przekazano do zarządu Dróg 
Powiatowych.  

12) Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Witosa – bocznej, możliwe 
będzie po zarezerwowaniu środków finansowych w 2014 roku. 

13) Wykonano nakładkę asfaltową na początkowym odcinku ul. Polnej od 
strony ulicy Krakowskiej. 

Pismo Wójta stanowi załącznik nr 41 do nin. protokołu. 
 
Rady Sołeckiej w Kaniowie z dnia 21 maja i 06 sierpnia 2013r.: 
1) Zostało skierowane pismo do Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej 

w sprawie naprawy dróg powiatowych. Remont dróg gminnych 
realizowany jest etapowo w poszczególnych sołectwach, w zależności od 
warunków atmosferycznych. 

2) Naprawa przepustu pod ulicą Parkową wymaga dużych nakładów 
finansowych. Koszt zakupu materiałów wynosi około 40 tys. zł (m. inn. 
ponad 80 mb rury fi 800 mm). Zadanie to zostanie wykonane w roku 
bieżącym. 

3) Powodem odłącznie prądu w parku była zła instalacja, która nie spełniała 
aktualnych wymogów energetycznych. 

4) Na ulicy Grobel Borowa należy dokonać wyceny pękniętego przyczółka na 
przepuście oraz uszkodzonej bariery, a następnie zostanie podjęta decyzja 
co do terminu realizacji tych prac. 
Pismo Wójta stanowi załącznik nr 42 do nin. protokołu. 

Ad.14 
Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad, Przewodniczący Rady 
Jerzy Zużałek dziękując za udział w obradach, za dyskusję, zamknął XXXIII 
sesję Rady Gminy Bestwina w dniu 26 września 2013 roku. 
 
Sesja rozpoczęła się o godz. 15:00 a zakończyła o godz. 17:32. 
 
Protokolant:                  Sekretarz obrad:   
Insp. Irena Glądys      Radna Wioleta Kałuska  
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